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Raport de activitate pe trimestrul al IV-lea 2022



Cuprins

1. Conferințe și summit-uri.
2. Reprezentarea Ministerului 
Finanțelor.        
3. Evenimente internaționale.
4. Evenimente publice.
5. Prezențe în mass-media.



1. Conferințe și summit-uri



Conferințe și summit-uri

International Conference 
Perspectives of Banking Law - ASE
Am vorbit la conferința găzduită de ASE 

despre rolul fondurilor de investiții în 

dezvoltarea pieței de capital autohtone.



Conferințe și summit-uri

Business Event. “Finanțarea 
Societăților Comerciale”

Am vorbit în cadrul evenimentului 
Revistei Patronatului Român despre 
oportunități în diversificarea surselor de 
finanțare pentru societățile comerciale. Și 
despre strategia pentru dezvoltarea pieței 
de capital.

https://youtu.be/YfnCSIY0sB4

https://youtu.be/YfnCSIY0sB4


Conferințe și summit-uri

IDC Financial Forum 2022

Am prezentat progresele și 
provocările, la nivelul Ministerului 
Finanțelor, pentru dezvoltarea și 
îmbunătățirea parteneriatelor dintre 
sectorul public și cel privat. 

https://www.idc.com/eu/events/6974
3-idc-financial-forum#section_11

      

https://www.idc.com/eu/events/69743-idc-financial-forum#section_11
https://www.idc.com/eu/events/69743-idc-financial-forum#section_11


Conferințe și summit-uri

Lansarea Caietului documentar SMART 
FINANCE 7

Un nou caiet documentar dedicat “Smart 
Finance” a fost lansat sub egida Clublui 
Romania.

Am contribuit cu doua materiale :

Fondul de fonduri de capital de risc pentru 
redresare, lansat anul acesta de Guvernul 
Romaniei impreuna cu Fondul European de 
Investitii. Și o prezentare macro a 
dinamicilor industriei de Private Equity din 
Romania pe baza lucrarii mele de doctorat 
de la Universitatea Sorbona din Paris.

      



Conferințe și summit-uri

IFC PPP Workshop România  
Echipa de consultanță IFC PPP a 
desfășurat un atelier pentru 
municipalități și experți din sectorul 
public în transport, finanțe și 
dezvoltare pentru a arăta potențialul 
pentru PPP-uri în România. Au 
împărtășit studii de caz privind 
porturile, spitalele și managementul 
deșeurilor din alte țări.

      



Conferințe și summit-uri

Conferința Națională  "Hepatita C - 
Calea spre vindecare"

Dacă avem cetățeni mai sănătoși, cu 
tratamente de calitate, creștem 
productivitatea în muncă și, cu asta, 
creștem PIB-ul României.

      



Conferințe și summit-uri

Eveniment Revista Patronatului 
Român 

   Conferința a avut două componente. 
Povești de business și cadrul legal 
pentru business. Am ales să vorbesc 
despre reglementare și am subliniat 
faptul că 2022 a fost un an record 
pentru Guvern și pentru Ministerul 
Finanțelor în crearea de instrumente 
financiare pentru mediul privat.

      



Conferințe și summit-uri

Dezbaterea „CĂTRE O ROMÂNIE 
ASIGURATÃ

Un parteneriat între stat și privat este 
extrem de important pentru a avea o 
infrastructură de calitate, la fel ca în 
vestul Europei

      



2. Reprezentarea Ministerului Finanțelor



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Resedința Franței: Intervenție 
conferința franco-română pe tema 
infrastructurilor de sănătate

Am avut o întâlnire cu consilierul 
economic, Pierre LIGNOT, și adjuncta 
acestuia, Camille 
DELGADO-LALLIER, în calitate de 
responsabil cu investițiile, participațiile 
statului și relațiile cu instituțiile 
financiare internaționale.

      



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Lansarea certificării internaționale 
CIIA

AAFBR, în parteneriat cu ENVISIA 
Business School, cu sprijinul BVB:
Eveniment de lansare a soluției de 
training în vederea pregătirii pentru 
obținerea prestigioasei calificări 
profesionale CIIA – Certified 
International Investment Analyst, sub 
egida ACIIA – Association of Certified 
International Analysts

      



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Întâlnire cu VP Binance, Daniel 
Trinder 

O discuție asupra viitorului piețelor 
financiare și a legăturilor dintre piețele 
tradiționale și cele cripto.

Viitorul rezervă  mai multe reglementări 
pentru piețele cripto, dar  și mai multe 
sinergii între cele două tipuri de piețe.

      



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Întâlnire cu prepreședintele Camerei de 
Comerți și Industrii a Franței în România, 
Francois COSTE.

      



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Întrevedere cu Serviciul Economic 
Regional al Ambasadei Frantei din 
Atena: Francois De Ricolfis (director) și 
Thibaut Herrero (director adjunct).

      



 Reprezentarea Ministerului Finanțelor

Întâlnire cu BIRD - Ministerul Sănătății - 
CNAS - ONAC pe baza proiectului în 
sectorul sanitar (P4R).

Prin rezultatele avute în vedere în cadrul 
prezentului program se urmărește ca 
sistemul de sănătate să fie construit cât 
mai aproape de pacient.

      



3. Evenimente internaționale



Evenimente internaționale

 Aspen Healthcare & Quality of Life, în 

parteneriat cu Asociația Română a 

Producătorilor Internaționali de 

Medicamente (ARPIM) a organizat masa 

rotundă „Stimularea Investiţiilor în Inovaţie”

https://aspeninstitute.ro/event/stimularea-i

nvestitiilor-in-inovatie-workshop-al-program

ului-aspen-healthcare-quality-of-life/

      

https://aspeninstitute.ro/event/stimularea-investitiilor-in-inovatie-workshop-al-programului-aspen-healthcare-quality-of-life/
https://aspeninstitute.ro/event/stimularea-investitiilor-in-inovatie-workshop-al-programului-aspen-healthcare-quality-of-life/
https://aspeninstitute.ro/event/stimularea-investitiilor-in-inovatie-workshop-al-programului-aspen-healthcare-quality-of-life/


Evenimente internaționale

Stabilim poduri de capital cu 
Basarabia  
Am reprezentat Ministerul Finanțelor la 
dezbaterile de la Chișinău pentru listarea 
Moldova Agroindbank (MAIB) la Bursa 
de Valori București. E un pas important 
înspre Uniunea Capitalurilor celor doua 
state.  MAIB este cea mai mare banca 
din Republica Moldova și prezența la 
BVB îi va da accesul la o piață 
guvernată de cele mai înalte standarde 
de Guvernanță Corporativă.

      



5. Prezențe în mass-media



Prezențe în mass-media

,,România Asigurată” este un obiectiv 
de țară în care trebuie să se implice 
total, alături de guvern, toți actorii din 
industria asigurărilor. La emisiunea cu 
același nume, de la Digi 24, i-am 
asigurat pe cei implicați în această 
industrie că suntem alături de ei și că 
guvernul a alocat sume importante 
pentru implementarea unor programe de 
dezvoltare și de creștere a 
sustenabilității sistemului asigurărilor 
sociale.

      



Prezențe în mass-media

Conferința cu titlul ”Cum (NU) 
construim în România. Soluții la 
provocările momentului”. 
https://www.youtube.com/watch?v=0K7J
NMUfROw&t=5544s

      

https://www.youtube.com/watch?v=0K7JNMUfROw&t=5544s
https://www.youtube.com/watch?v=0K7JNMUfROw&t=5544s


Prezențe în mass-media

Conferința ZF: Cum ne pregătim 
pentru 2023?

„Acum trebuie să ne dăm seama mai 
mult decât oricând că avem nevoie de o 
anumită parte de patriotism economic 
astfel încât să promovăm, să susţinem 
investiţiile în capacităţile de producţie 
locale.”
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video
conferinta-zf-brd-groupe-soci-t-g-n-rale-n
e-pregatim-2023-mihai-21331572

      

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/videoconferinta-zf-brd-groupe-soci-t-g-n-rale-ne-pregatim-2023-mihai-21331572
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/videoconferinta-zf-brd-groupe-soci-t-g-n-rale-ne-pregatim-2023-mihai-21331572
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/videoconferinta-zf-brd-groupe-soci-t-g-n-rale-ne-pregatim-2023-mihai-21331572


Prezențe în mass-media

Eveniment Intact Media Grup - Health 
Forum
Abonamente medicale – impact social şi 
avantaj pe piaţa muncii.
“Suntem la 41 % execuţie bugetară pe 
investiţii în sănătate la luna octombrie, 
deci cred că în această direcţie trebuie 
să lucrăm, să pregătim proiecte viabile, 
eligibile pentru a fi finanţate”.
https://pressonline.ro/importanta-asigura
rilor-de-sanatate-tema-de-dezbatere-la-p
alatul-parlamentului/

      

https://pressonline.ro/importanta-asigurarilor-de-sanatate-tema-de-dezbatere-la-palatul-parlamentului/
https://pressonline.ro/importanta-asigurarilor-de-sanatate-tema-de-dezbatere-la-palatul-parlamentului/
https://pressonline.ro/importanta-asigurarilor-de-sanatate-tema-de-dezbatere-la-palatul-parlamentului/


Prezențe în mass-media

ZF Live: Mihai Precup, secretar de 
stat, Ministerul Finanţelor:
Legea de înfiinţare a Băncii de 
Dezvoltare a trecut. Sperăm ca în 
lunile următoare să o putem înregistra 
la Registrul Comerţului. Banca va 
avea un capital de circa 100 mil. euro, 
urmând să ajungă la 600 mil. euro.

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-li
ve-mihai-precup-secretar-stat-minister
ul-finantelor-legea-21390318

      

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-live-mihai-precup-secretar-stat-ministerul-finantelor-legea-21390318
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-live-mihai-precup-secretar-stat-ministerul-finantelor-legea-21390318
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/zf-live-mihai-precup-secretar-stat-ministerul-finantelor-legea-21390318


Prezențe în mass-media

DC Media Group - dezbatere online 
: Asigurarea, centura de siguranță 
în transporturi
Despre împrumutul de 50 de milioane 
de euro de la Banca Europeană de 
Investiții pentru siguranța rutieră.

https://www.dcnews.ro/asigurarea-cen
tura-de-siguranta-in-transporturi-video
_896771.html

      

https://www.dcnews.ro/asigurarea-centura-de-siguranta-in-transporturi-video_896771.html
https://www.dcnews.ro/asigurarea-centura-de-siguranta-in-transporturi-video_896771.html
https://www.dcnews.ro/asigurarea-centura-de-siguranta-in-transporturi-video_896771.html


Prezențe în mass-media

Mihai Precup: Nu este o problemă de 
bani. Dacă avem cetățeni mai 
sănătoși, creștem productivitatea

Mihai Cătălin Precup: Nu este o 
problemă de bani. Dacă avem cetățeni 
mai sănătoși, creștem productivitatea 
(jurnalul.ro)

      

https://jurnalul.ro/romania-inteligenta/mihai-catalin-precup-sanatate-productivitate-munca-917618.html
https://jurnalul.ro/romania-inteligenta/mihai-catalin-precup-sanatate-productivitate-munca-917618.html
https://jurnalul.ro/romania-inteligenta/mihai-catalin-precup-sanatate-productivitate-munca-917618.html
https://jurnalul.ro/romania-inteligenta/mihai-catalin-precup-sanatate-productivitate-munca-917618.html

